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Veřejná zasedání Městyse Kněževes














Zastupitelé schválili:
pronájem pozemku p.č. 1369/31 247m2, manipulační plocha firmě Petr Kuki,
Karlovarská 35, Kněževes, IČO: 04293312, za cenu 100,- Kč/m2/rok
pronájem části pozemku p.č. 6 o výměře 64m2 venkovní posezení a 128m2
parkoviště pro Restauraci Na Růžku, Anh Pham Thi Kim, Libušina 239,
Kněževes, IČO: 75190567, za 3,-Kč za m2 na rok
koupi budovy bez čísla popisného- hala na pozemku obce p.č. 639, vlastník
budovy Jednota spotřební družstvo za cenu 60tis.Kč +DPH, ceková cena činí
72.600,- Kč a pověřují starostku podpisem smlouvy a všech náležitostí
spojených s koupí haly
prodej pozemku p.č. 71, výměra 66m2 za 50,-Kč za m2 vlastníkům nemovitosti
č.p 129 a pověřují starostku podpisem smlouvy a vyřízení všech náležitostí
spojené s prodejem
nájem nebytových prostor hala č. 12, garáž č. 2 v areálu Benzinol firmě Radek
Hanzl, Kotkova 593, Rakovník, IČO: 71288023, za účelem skladování
stavebního a klempířského materiálu za měsíční nájemné 1467,-Kč + DPH
s platností od 18.5.2016 a s dodatkem č.1 ke smlouvě ze dne 13.7.2011 o nájmu
nebytových prostor, úprava plateb-firma plátce DPH s platností od 18.5.2016
nájem nebytových prostor za účelem kanceláře, místnost č. 2, 15m2, budova č.p.
397 na p.č. 1369/13, cena za roční nájemné 6 tis Kč + DPH, firmě Zemní práce
Vaňha Radek, Jižní 386, Kněževes, IČO: 04814509, DIČ: CZ7208170684
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele na služby dodávky
plynu a elektrické energie formou aukce, firma na administraci veřejné zakázky
A-TENDER s.r.o., nám. Dr.V.Holého 1057/16, Praha, IČO: 24299138, DIČ:
CZ24299138, schválení Příkazní smlouvy ev.č. -201617004 a smlouvy o
společném postupu se Základní školou a Mateřskou školou Kněževes, okr.
Rakovník a pověřují starostku podpisem smluv a všech náležitostí tím spojených
Smlouvu o odběru Bioodpadu s Družstvem Agrochmel Kněževes a pověřují
starostku podpisem smlouvy
užití znaku městyse Kněževes pro potřebu výroby věcných cen na šipkových
turnajích pořádaných v obci Kněževes panu Jiřímu Kulhánkovi na dobu určitou
do 31.12.2016
rozdělení parcel č. 160/1,160/12,160/7 dle předloženého návrhu, za účelem
vytvoření dvou pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domků a pověřují
starostku zajištěním geometrického plánu.

Vážení občané,
Přesto, že podobný článek byl uveřejněn v minulém čísle zpravodaje, opět upozorňujeme a
žádáme Vás, aby jste svými vozidly neparkovali a nevjížděli na zelená prostranství a neničili
tak trávníky a zeleň v obci.
Jedná se o neoprávněný zábor veřejného prostranství vytvořený motorovým vozidlem dle
přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. (např. parkování na travnatých plochách).

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát na silniční
vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Silniční
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vegetací je v tomto případě příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace. Veřejným
prostranstvím se rozumí podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích místa
která jsou graficky vyznačena v mapce, příloha č. 1, (všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Tímto článkem reaguji na stále se zhoršující stav parkování na zelených plochách veřejného
prostranství a poškozování trávníků. K vjezdu k nemovitosti slouží přímá příjezdová účelová
komunikace a ne celá plocha před nemovitostí, vznikající točny. Pomalu a jistě je ubíráno ze
zelených ploch. Přitom téměř všechny domy mají velké dvory, kde se místo k parkování určitě
najde.
Zelenou plochou veřejného prostranství se rozumí i již nedovoleně vyježděné plochy, kde již
trávník není a býval. Postupně se budeme snažit tyto plochy dle možností obnovovat.
Jakékoliv úpravy před domy na veřejném prostranství je nutné konzultovat v kanceláři úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Alena Králičková, starostka

Kominické služby
Sobota 23. července a sobota 6. srpna - máte li zájem o kominické služby nahlaste se do
kanceláře úřadu tel. 313582206.

Platba za odpad 2/2 2016
Platbu za odpad na 2/2 2016 ve výši 300,-Kč na osobu, 300,-Kč na nemovitost určenou
k rekreaci je možné platit v kanceláři úřadu nebo na účet č.5829221/0100, VS 1340 (po připsání
částky na účet si vyzvednete patřičné známky).

Platba za stočné
Připomínáme splatnost paušální částky za odpadové vody za 1. pololetí 2016, která byla splatná
30.6.2016.

Provoz dětského hřiště v areálu mateřské školy
Užívání herních prvků pro veřejnost je možné až po ukončení provozu mateřské školy a to od
16.00 do 19,30 hodin ve všední den a od 9.00 do 19,30 hodin o víkendu.
V poslední době hřiště mateřské školy začaly využívat starší děti, ale ne z důvodu hraní. Herní
prvky nemalé hodnoty jsou ničeny, po zahradě se povalují plastové lahve, obaly od všeho
možného, přičemž je zde umístěno několik odpadkových košů. Svým chováním tak napomáhají
uzavření zahrady pro maminky s malými dětmi.
Na hřiště mají dovolen vstup jen děti pod dozorem rodičů. Chodníky nejsou určené pro jízdy
na kolech. Lavičky slouží k sezení a odpočívání a ne k přeskakování a přejíždění. Stále je platný
provozní řád hřiště umístěn při vstupu hned za vraty.
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Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili a oslaví tito naši spoluobčané. Gratulujeme.
v květnu
75 let Cibulský Jan
91 let Bazika Jiří

v červnu
84 let Malafa Josef
84 let Izajová Vlasta
83 let Hálek Emil
86 let Kautová Miluška
90 let Hornofová Věra
81 let Fojtík Miloslav
75 let Králička Jiří

v červenci
88 let Houžvička Zbyšek
94 let Svatek Jaroslav
84 let Česal Josef
75 let Konopásek Jiří
86 let Kučera Milan
70 let Fröhlich Jan

v srpnu
70 let Kočka Jaroslav
81 let Polata Václav
81 let Česalová Miloslava
81 let Konvalinka Čestmír

v září
88 let
75 let
75 let
82 let
70 let

Filipová Marie
Netíková Jaroslava
Vaitová Jaroslava
Kuklík Karel
Červenková Věra

Vítáme nové děti
Nela Komžíková
Patrik Sklenička

Přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Opustili nás
Beranová Květuše

Sloup Václav

Čest jejich památce.
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Knihovna
Konec školního roku a začátek letních prázdnin mi opět připomněl, abych poděkovala všem,
kteří se již čtyři roky podílejí na sběru víček pro nemocné dětičky. Moje velké díky patří naším
občanům a hlavně šikovným dětem z MŠ a ZŠ Kněževes. Vše začalo v roce 2012 sběrem víček
pro Michalku, pak přišla řada na Elišku, Honzíka a Valinku. V loňském roce jsme začali pořádat
sbírky víček ale i oblečení a hraček pro rakovnické ANDĚLY. Celkem tedy 80 pytlů. Je to
důkaz toho, že všichni máte srdíčko na správném místě a není vám lhostejný nelehký osud těch
druhých. Samozřejmě, že sbírka stále pokračuje.

Další informace se týkají projektu '' OČIMA GENERACÍ ''. Projekt má dlouhodobou vizi,
směřující k prohlubování a zlepšování mezigeneračního soužití, přibližování a prohlubování
společenských norem, které by měly vytvářet vzájemnou pozitivní akceptaci napříč
generacemi. K naplnění cílů projektu využít interaktivní akce, v rámci kterých prostřednictvím
umění a aktivní tvorby vzájemně generace komunikují, setkávají se a seznamují se s životními
postoji, problémy, potřebami, umem a dovednostmi těch druhých.
Do tohoto projektu bychom se rádi zapojili. Chceme pořádat besedy, autorská čtení, čtení dětem
atd. Proto od měsíce září bychom chtěli založit kurzy pletení a háčkování pro mládež i dospělé.
Kdo by měl zájem, nahlaste se v knihovně, abychom věděli počet zájemců. Kurzy by vedla paní
Kytková, která vystavovala své výrobky i na velikonoční výstavě Městyse Kněževes.
Samozřejmě uvítáme všechny, kteří mají nějakého koníčka a chtěli by nám o něm vyprávět
nebo nás něco nového naučit! :)
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Závěrem chci popřát dětem krásné prázdniny, dospělým nádhernou dovolenou, plnou sluníčka
a odpočinku.

Helena Kuklíková,
knihovnice

Základní škola
Měsíc červen probíhá ve školách vždy ve znamení čilého ruchu, očekávání prázdnin, těšení se
na odjezd na tábor, k prarodičům a nebo jen tak na trávení volného času podle svých zájmů.
Koneckonců všechny děti si takto prožité léto zaslouží.
Mají za sebou další školní rok splněných povinností a pravidelného setkávání se svými
spolužáky. Hodně jsme se letos zaměřili na téma morálky a vzájemného soužití v kolektivu. Je
to jev, který se postupně vytrácí ze společnosti, a tak je velice těžké dosáhnout toho, aby v
dětech základní morální zásady zakotvily. Kopírují snadněji to, co vidí, než to, co slyší. Proto
zveme do školy i odborníky s programy, ve kterých si mnohé situace žáci prožijí a poví si o
nich s někým jiným než s učiteli. K vzájemné toleranci přispěl určitě i "náš" cirkus, na kterém
dokázala spolupracovat víc než stovka zúčastněných ze čtyř škol. Příjemnou atmosféru se
snažíme navodit na kulturních vystoupeních, na které jsme buď pozváni nebo je sami pořádáme.
Jsou to především vystoupení pro seniory, ženy a nové kněževeské občánky, vánoční besídky,
rozloučení s páťáky. V našem školním vzdělávacím programu jsme právě proto zavedli hodinu
dramatické výchovy ve 4. a 5.r., abychom žáky mohli
cílevědomě učit vystupovat, bez ostychu hovořit, hlasitě se projevovat na jevišti.
Ti nejmenší se řečnickým dovednostem učí v rámci českého jazyka.
Oblíbenou školní aktivitou je i sport, naši závodníci nastoupili na startu Rakovnického sprintu
i
vytrvalostního
běhu,
vybojovali
3.
místo
v
okresní
soutěži
ve vybíjené, ani z atletických závodů se nevrátili bez medaile. 2. a 3. r. se zdokonaloval půl
roku
v
plavání,
škoda,
že
příští
rok
nebude
rakovnický
bazén
v provozu. K výuce dopravní výchovy
využíváme
zejména dopravní hřiště
v Rakovníku.

Akce Ovoce do škol, pobyt v přírodě ve Šlovicích, vánoční jarmark, preventivní programy k
potlačení nežádoucích projevů chování, besedy a projekty o houbách, zdravých zubech, první
pomoci,
dávné
historii
a
další
témata
doplňují
vyučování
v lavicích skrze zážitky. V polovině května páťáci opět zorganizovali v Kněževsi sbírku v rámci
Českého dne proti rakovině a prodávali žluté kytičky. Ochrana přírody, chování v ní a sběr
papíru, pomerančové a citrónové kůry spolu zajisté také souvisejí. Díky vaší pomoci jsme letos
odvezli již 3 076 kg starého papíru.
Aby se i budoucí prvňáčci k nám těšili, setkáváme se s nimi na Školičce pro předškoláky, páťáci
jim chodí číst pohádky, opět po roce jim zpestřili soutěžemi jedno slunečné červnové
dopoledne.
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Všechny zmíněné akce zařazujeme do výuky tak, aby ve všech ročnících navazovaly na učivo
stanovené školním vzdělávacím programem. Ten je pro nás samozřejmě závazný a je k
dispozici jak ve škole, tak na na našich internetových stránkách.
Po bohatě prožitých měsících školního života přichází období, kdy ranní vstávání, školní taška
a domácí úkoly zmizí z dětského slovníku. Děti mají před sebou čas na své záliby, kamarády,
sportování, cestování i čtení příběhů. I když letní prázdniny mají pro všechny školáky
bezesporu své velké kouzlo, na 1. září se vlastně těšíme již teď. Páťáci tento den prožijí už v
jiné škole a my jim věříme, že dokážou uplatnit všechno, co si od nás odnášejí. Ať už budou
pokračovat v základní škole
v Rakovníku, v Kolešovicích nebo na gymnáziu.
Krásné léto všem !!!
Dana Vondrušková, ředitelka školy

Mateřská škola
Půlroční ohlédnutí v mateřské škole
Pro děti během uplynulého půlroku bylo připraveno několik divadelních představeních, zábavných
dopoledních soutěží a her a jako vyvrcholení školního roku – školní výlet.
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Velikonoce v MŠ
Během celého týdne před
Velikonocemi děti vyráběly
pro rodiče dárky pro výzdobu
domu na jarní svátky. Učily se
i různé básničky na hodování.
Na zelený čtvrtek jsme pro děti
připravili dopoledne nabité
soutěžemi a hrami na školní
zahradě.
Samozřejmě
nemohlo
chybět
hledání
zdobených a čokoládových
vajec.
Vystoupení v cirkusu Happy
Kids
V dubnu nám byla nabídnuta spolupráce s profesionálními artisty. Celý týden
děti poctivě nacvičovaly svá
vystoupení, aby je mohly předvést v
pátek 22. a v sobotu 23. dubna.
Výkony dětí i reakce publika byly
úžasné.

Pálení čarodějnic
Nikdo při plánování společného odpoledne s rodiči
nepočítal s tím, že přijdou letos ledoví muži o něco
dříve. Akce byla proto zrušena. Děti jsme ale
ochudit o další tradici nemohli. V pátek, 29. dubna,
se proto celá mateřská škola proměnila v jednu
velkou čarodějnou jeskyni. Už tu nebyly paní
učitelky, ale čarodějnice Yvolína a Alčamíra,
kterým pomáhaly čarodějnice Vendulína a
Verčulína. Po uvaření kouzelného lektvaru a po
splnění soutěžních úkolů jsme společně za zpěvu
písní na školní zahradě zapálili vatru.
Školní výlet
Poslední květnové pondělí byla mateřská škola prázdná. Sluníčka ze třídy "C" i Broučkové ze třídy
"B" odjeli na výlet. Sluníčka vyrazili na ekologickou farmu Hedecko u Břežan. Děti si prohlédly
celý areál. Zvířata, která tu chovají si mohla pohladit, dozvěděly se spoustu informací o chovu.
Nakonec se všechny děti svezly na koních.
Broučkové odjeli do Karlových Varů, kde se děti svezly lanovkou na Jelení Skok, navštívily Motýlí
farmu, v dílničce vyrazily Jáchymovský tolar, shlédly malou ZOO, zahrály si pohádku, prošly se
po kolonádě a ochutnaly Karlovarské oplatky.
Po celý den nám přálo krásné počasí a všechny děti byly z výletu nadšené.
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Den dětí
Tento svátek všech dětí
jsme oslavili i v MŠ. 1.
června jsme pro děti
připravili
dopolední
soutěže. Odměnou za
splnění úkolů byl diplom
a medaile. V pátek, 3. června, nás navštívily děti z MŠ
Kolešovice. Pro všechny děti bylo připraveno dopolední
diskotačení s Honzíkem Ladrou a jeho kamarády.

Konec školního roku
Než jsme se nadáli, je tu konec školního roku. S mateřskou školou se letos loučí osm budoucích
školáků, kteří byli na post
školáka slavnostně pasováni ve
středu, 22.6.2016. Do prvních
tříd se již těší Vanesska K., Vašík
L., Evička I., Stáník V., Emička
Č., Martinka Č., Martínek W. a
Adélka J. Dětem přejeme, aby se
jim ve škole líbilo a slavily jen
samé úspěchy.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem rodičům, kteří
pomáhali při stavbě a bourání
cirkusového stanu. Děkujeme
paní Plačkové za výborné
muffiny, které upekla dětem na
svátek čarodějnic. Děkujeme
rodičům Zděndy Šímy za
sladkosti, které připraví dětem ke
každé zvláštní příležitosti. Děkujeme panu Vaňhovi za pomoc při realizaci doskočiště. Děkujeme
paní Suchomelové za hudební doprovod při pálení čarodějnice.
Přejeme všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a skvělých zážitků. Po prázdninách se na vás těší
paní učitelky: Yvona, Dana, Denisa a Alena.
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Rybářský spolek Kněževes
Je konec června, konečně dorazilo léto a my máme za sebou část akcí, které jsme si pro letošek
naplánovali.
Rok jsme začali 1. Spolkovým plesem, na jehož uspořádání jsme se podíleli se zdejším
fotbalovým klubem. Bylo to opět pro nás něco nového, ale ne neznámého. S fotbalisty jsme si
rozdělili úkoly, a tak šlo vše jako po másle. Celá akce se vydařila a podle ohlasu veřejnosti se
velmi líbila. Plavající živé ryby v kádi, bohatá tombola ne kvantitou, ale kvalitou přispěla i
k plné spokojenosti všech účastníků. Proto se budeme snažit tuto akci s fotbalisty opakovat i
příští rok.

Na 6. května jsme připravili Rybářské závody pro dospělé. Všechny předchozí závody byly jen
slabým odvarem toho, co se dělo letos. Naprosto naplněné břehy závodníků hovořily za vše.
Kdo neviděl, neuvěří. Silná konkurence se sjela z mnoha míst, např. z Prahy, z Plzně,
Karlových Varů aj. Zde se člověk mohl teprve seznámit s tím, na co se na závodech chytá. To
není jen o tom napíchnout kus chleba a hodit ho do vody. Krmení, které si někteří připravili a
potom použili, už zavánělo náročnou alchymií. Někomu tato rybařina nic neříká, ale bohužel
bez toho to v dnešní době již nejde. Zakrmit, stáhnout ryby k sobě a pak na dobře zarybněném
rybníku hodně nachytat. Sedm hodin sedět a tahat jednu rybu za druhou se dá nazvat jedním
slovem - dřina. A jak to nakonec skončilo? 1. místo si vychytal Lukáš Charvát s 1817 body.
Přes 18 metrů, to je výkon. Na druhém místě se umístil Oldřich Chýle s výkonem 1395 bodů.
Na třetím místě Zdeněk Dražan s 1354 body. V této konkurenci se neztratili ani naši členové.
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Z 52 závodníků se Standa Brabec umístil na pěkném 9. místě a Jiří Laža na 15. místě. Pro
prvních 23 závodníků byly připraveny lákavé ceny, takže spokojenost veliká.
Ani na naše nejmladší jsme nezapomněli a uspořádali Dětské rybářské závody. A jako na
dospělé, tak i na dětské nám přišlo o mnoho závodníků více než v minulosti. 30 dětí jsme ještě
nikdy neměli. Jejich počet stoupá každý rok, což je jenom dobře. V sedm ráno již nahodily a
chytaly do 12 hodin. Mezitím dostaly na posilněnou tatranku, limonády, párky v rohlíku. Velmi
dobře víme, že jsou teprve ve vývinu a tudíž potřebují načerpávat energii a mít stále něco v ruce,
když to zrovna nebere. Vítězem se stal Jiří Kynkal s 516 body. Na druhém místě pak jeho
sestřička Veronika Kynkalová s 380 body. Na třetím pak skončil Marek Mai s 258 body. Na
všechny děti čekaly hodnotné ceny i s pamlskem. Děkujeme Městysu Kněževes, p. Janu
Vrábíkovi a Družstvu Agrochmel Kněževes za to, že přispěli svými sponzorskými dary k
příjemnému průběhu obou závodů.
Na Koupališti a okolo Závlahy jsme již okolí posekali a vyčistili. Myslivci si na Závlahu dali
asi 15 kachen, tak se můžete na procházce kochat nejen vyskakujícími kapry, ale i plavajícími
divokými kachnami, které na rybník patří.
Za RSK M.Vondruška
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Připravuje se
Kněževeská chmelová šiška
27. srpna 2016, v parku u kostela, od 14.00hodin, soutěžní odpoledne pro děti s bohatou
tombolou, večer k tanci a poslechu hraje skupina Šlapeton.

TFA – nejtvrdší hasič přežije
10. září 2016 v parku u kostela. Je to druhé kvalifikační kolo na mistrovství republiky. Přijďte
podpořit všechny soutěžící.

Zájezd na muzikál Adéla ještě nevečeřela
Pátek 21. října 2016, od 18.00 hodin v Divadle Broadway – vstupenky do 10 až 12 řady
v přízemí je možné zakoupit v kanceláři úřadu za 490,-Kč (i s dopravou). Hodina odjezdu bude
včas oznámena.
Muzikál Adéla ještě nevečeřela napsali podle oblíbeného českého filmu Ondřej Brousek
(hudba) a Radek Balaš (divadelní adaptace, texty písní), který zároveň muzikál zrežíroval.
Adaptace je poměrně věrná slavnému filmu, který paroduje americké detektivky, avšak přidává
mnoho dalších vychytávek i parodií muzikálového žánru. Opět tak budeme svědky souboje
světově proslulého a nepřekonatelného detektiva Nicka Cartera s ďábelským botanikem
hrabětem von Kratzmarem a jeho masožravé rostliny jménem Adéla.

Obsazení:
NICK CARTER - Michal Kavalčík, Petr Vondráček
RUPERT VON KRATZMAR - Martin Dejdar, Aleš Háma
KOMISAŘ JOSEF LEDVINA - Vlastimil Zavřel, Václav Svoboda
ALBÍN BOČEK - Petr Kostka, Josef Laufer
KOMORNÍK VON KRATZMARA - Zdeněk Dušek, Vladimír Marek
KVĚTUŠKA - Michaela Doubravová, Dominika Richterová
HRABĚNKA THUNOVÁ - Tereza Kostková, Chantal Poullain
BARON FRANZ VON KAUNITZ - Petr Štěpánek, Václav Kopta
BIANCA - Malvína Pachlová, Alžbeta Bartošová
GOGO - Michal Tůma, Robert Kryl
VYPRAVĚČKY - Genny Ciatti, Ilona Maňasová, Felicita Prokešová, Karolína Tóthová
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg
starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu
dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi
ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého
obyvatele České republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru.
V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto
kvótu významně navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice
plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství
vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů
průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý
z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo
podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od
ledna do října na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014.
Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i
novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplníme.
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Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdenka Malafová
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